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Моніторингова місія у смт Новоайдар Луганської області проходила одночасно з низкою
моніторингів в інших населених пунктах областей, що найбільше постраждали від
наслідків військового конфлікту на Сході України. Вона мала на меті здійснити аналіз
дотримання прав людини на Сході України та допомогти органам місцевого
самоврядування налагодити свою діяльність у напрямку дієвої роботи із захисту прав
людини у громаді. В якості методики моніторингу було обрано напрями «Соціальний для
захист вразливих категорій», «Безпека громади», «Гідний рівень життя» Місцевого індексу
прав людини.
Період проведення: 01.07.2021 – 09.09.2021 р.
Управлінська команда проєкту: Євген Полтенко, Тарас Щербатюк, Наталія Єсіна.
Робоча група моніторингової місії: Юлія Кисловська / Анастасія Авершина.
Публікація демонструє результати моніторингу дотримання прав людини на місцевому
рівні у смт Новоайдар за інноваційним інструментом Місцевий індекс прав людини.
Місцевий індекс прав людини розроблений Українською Гельсінською спілкою з прав
людини та допрацьований для адаптації до місцевого контексту Мережею правового
розвитку для підтримки і ефективного розвитку реформи місцевого самоврядування та
адміністративно-територіального устрою в Україні. Критерієм ефективності визнано такий
розвиток, що базується на засадах пріоритету прав людини в усіх сферах її взаємин із
державою.
Моніторинги населених пунктів проводять представники місцевих громадських об’єднань
за координації та навчальної підтримки експертів Мережі правового розвитку та
Української Гельсінської спілки з прав людини. Моніторинг передбачає виставлення
бальної та відсоткової оцінки зусиллям місцевої влади з забезпечення прав людини у
кожному напрямі оцінювання. За результатами кожного моніторингу місцева влада має
перелік рекомендацій для покращення власної діяльності.
Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участі експертів
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів науковців та
практиків місцевого самоврядування різних галузей прав людини. Було опрацьовано
сучасні міжнародні моделі прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі іноземні та
вітчизняні практики моніторингу прав людини на місцевому рівні, враховано специфіку
розвитку повноважень місцевого самоврядування в процесі реформи.
Моніторинг відбувся за проєктом «Посилення експертного потенціалу ОГС Донецької та
Луганської областей для здійснення моніторингу доступу до правосуддя та безпеки на
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місцевому та обласному рівнях», який реалізують Мережа правового розвитку у
партнерстві з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та організаціями
громадянського суспільства Донецької та Луганської областей в межах Програми ООН із
відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, а також
урядів Данії, Нідерландів, Швейцарії та Швеції.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН:
Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та
розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення
(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС),
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади,
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС),
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади,
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ
До складу ради входять селище міського типу Новоайдар, села Айдар-Миколаївка та
Маловенделівка. Центр Новоайдарської селищної ради – смт Новоайдар. Селищна рада
утворена в 1919 р.
Склад громади на дату проведення моніторингу: села Айдар-Миколаївка,
Маловенделівка. Центр Новоайдарської селищної ради – смт Новоайдар.
Населення громади: 9141 осіб.
Адміністративний центр Об’єднаної територіальної громади: смт Новоайдар
Код ЄДРПОУ: 04335571
Адреса: 93500, Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт Новоайдар, вул. Дружби,
буд.1
Час роботи: пн – пн. 8:00 – 17:00.
Поштовий індекс: 93500
Сайт: http://novoajdar.selrada.org.ua/
E-mail:novoaydarskarada@ukr.net
Контактний телефон: 06445-9-43-56
Голова селищної ради: Шопін Ігор Вікторович.
На території громади функціонують:
- школи – 2
- дитячі садки – 2
- спортивні заклади – 2
- відділення поштового зв’язку – 1
- бібліотеки – 1
- конфесійні заклади (церкви) – 1
- місця громадського харчування – 3
- станція швидкої медичної допомоги – 1
- будинки культури – 2

- амбулаторії – 2
- фермерські господарства – 8
- ОСББ – 2
- музеї – 1
- відділення поштового зв’язку – 1
- аптеки – 6
- промислові підприємства – 5
- сільськогосподарські підприємства –10
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ
РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: БЕЗПЕКА ГРОМАДИ

1. Чи є дієвою місцева програма підвищення рівня громадської безпеки та
громадського порядку?
Бал зараховується за наявності затвердженої програми такого спрямування, що
оцінюється як дієва. Спрямованість і дієвість програми визначається аналізом тексту
документа на предмет мети, спрямованості питань та підбором методів їх реалізації,
зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням фінансування з місцевого
бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання; встановленням контролю та
визначенням способів оцінки ефективності реалізації завдань.
Новоайдарська селищна рада не розробляла програми (проєкти) з підвищення рівня
громадської безпеки. Інформацію про це монітори отримали у відповідь на запит.
Враховуючи розташування громади (кордон з тимчасово неконтрольованими українським
урядом територіями), питання безпеки
місцевих мешканців, їхня поінформованість
щодо заходів місцевої влади, планів та дій має
значення.

Втім, під час самостійного пошуку інформації
монітори з’ясували, що офіційний сайт
селищної ради містить вкладку «Безпечна
громада», яка містить розпорядження №95 від
04.09.2020 р. «Про створення робочої групи з
розробки цільової програми
«Новоайдар - безпечна громада для жінок та
дівчат».
У соціальній мережі Фейсбук регулярно
оновлюється інформація спільноти під назвою
«Платформа з громадської безпеки та
соціальної згуртованості Новоайдарської
громади Луганської області».
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У лютому 2021 року була затверджена програма «Новоайдар – безпечна громада для жінок
та дівчат».
Через відсутність дієвої програми підвищення рівня громадської безпеки прийнято
рішення не зараховувати бал.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розглянути можливість прийняття місцевих довгострокових програм щодо
підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку.
2. Інформувати громаду щодо ходу реалізації цільової програми «Новоайдар – безпечна
громада для жінок та дівчат».
3. Оприлюднювати результати діяльності робочих груп та заходів з питань підвищення
рівня громадської безпеки та порядку для усіх мешканців громади, враховуючи дещо
обмежені можливості користування інтернетом літніх людей.

2. Чи врахована думка населення під час розробки місцевої програми з питань
громадської безпеки та громадського порядку?
Бал зараховується при наданні доказів врахування не менше трьох способів
вираження громадської думки щодо програми з такого переліку: анкетне опитування;
фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на офіційному веб-сайті, у
соціальних мережах); зустрічі з мешканцями територіальної громади; зустрічі з
представниками ОСББ та іншими громадськими об’єднаннями; громадське обговорення;
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

Оскільки програми (проєкти) підвищення рівня громадської безпеки селищна рада не
розробляла, бал за цим критерієм зарахувати неможливо. Щодо розробки цільової
програми «Новоайдар – безпечна громада для жінок та дівчат», відмітимо, що сайт
громади
містить
інформацію
щодо
її
обговорення:
http://novoaydarska.gromada.org.ua/news/1598879945/, про що було зазначено в
минулорічному звіті. До складу робочої групи входили представники громадських
організацій.
Протягом червня-серпня 2020 року понад 300 жінок та дівчат, що проживають у
Новоайдарі, пройшли онлайн опитування з питань безпеки та сексуальних домагань у
громадських місцях. Також понад 20 жінок та чоловіків взяли участь у фокус-групах та
підготовчому інструктажі з проведення аудиту безпеки громадських місць. Під час
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інструктажу учасники та учасниці обрали потенційно небезпечні локації міста,
сформували маршрути для огляду таких місць, ознайомилися з методологією аудиту
безпеки та тренувалися у його проведенні.
У презентації результатів дослідження брали участь Новоайдарський селищний голова
Ігор Шопін та секретар виконкому Новоайдарської селищної ради Наталія Самко, які
виявили бажання створити робочу групу безпеки для розробки проєкту селищної
програми «Безпечне місто». Програма стане наступним кроком у запобіганні сексуальному
насильству та сексуальним домаганням щодо жінок та дівчат у громадських місцях та
створенні безпечного та інклюзивного простору у Новоайдарі.
Під час згаданої активності на сайті був розміщений проєкт програми «Новоайдар –
безпечна громада для жінок та дівчат».
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Враховувати громадську думку під час створення безпекової програми та
прописувати реальні заходи з її виконання, закласти фінансування в місцевому
бюджеті на виконання завдань програми на наступний рік.

3. Чи були впроваджені на час моніторингу місцевою владою сучасні
технічно-інформаційні системи, які допомагають реагувати на тривожні події в місті?
Бал зараховується при наданні доказів впровадження (або виділеного
фінансування, оформленого технічного завдання на виготовлення) трьох
технічно-інформаційних систем. Приклади: функціонування муніципального центру
безпеки або фінансування відповідного поліцейського центру, місцева система короткого
номера оперативного інформування, система відеоспостереження на дорогах та/або в
громадських місцях, розумне управління патрулями, розумне освітлення вулиць, розумні
світлофори, тривожні кнопки у громадських місцях, спеціалізовані форуми, інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора). У великих містах з районним
поділом вибирається випадково один нецентральний район, і питання ставиться лише
щодо нього.
У смт Новоайдар Новоайдарська селищна рада встановила камери відеоспостереження. В
інформації, наданій Новоайдарською селищною радою, зазначено, що у смт Новоайдар
функціонують 20 камер відеоспостереження.
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На території громади функціонує система
освітлення, оснащена системами розумного
управління (таймери, світлові датчики).
У соціальній мережі Фейсбук регулярно
оновлюють інформацію спільноти під
назвою «Платформа з громадської безпеки
та соціальної згуртованості Новоайдарської
громади Луганської області». Зокрема
монітори
знайшли
інформацію
про
підключення програмного забезпечення для
отримання системи відеоаналітики з
розпізнавання транспортних засобів для
встановлених відеокамер, закуплене в
рамках Програми ООН із відновлення та
розбудови миру, за фінансової підтримки
уряду Королівства Нідерландів (посилання:

https://www.facebook.com/NovoaydarWorkgroup/posts/386421342715082). У тій самій групі
раніше було вказано, що в селищі Новоайдар розпочали реалізацію проєкту «Створення
«Безпечного міста» в смт Новоайдар Луганської області».
Як зрозуміло з відповіді на інформаційний запит, на території громади працює система
оповіщення населення про можливість виникнення надзвичайних ситуацій. Населення
сповіщають через соціальні мережі та створені інформаційні групи на базі чат-застосунків
для смартфонів.
Враховуючи знайдені докази, вважаємо за потрібне зарахувати бал за цим індикатором.
__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
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4. Чи здійснювала місцева влада за останній рік інформаційно-просвітницькі
кампанії, спрямовані на формування навичок поведінки населення у надзвичайних
ситуаціях?
Бал зараховується при наданні доказів проведення заходів, що стосувалися не менше
чотирьох напрямів (цільових груп) фізичної безпеки, зокрема пожежна безпека, безпека на
дорозі, безпека дітей, безпека людей похилого віку, безпека для людей з інвалідністю,
безпека в мережі Інтернет, інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

У відповідь на запит повідомили, що
Новоайдарська селищна рада проводить
інформаційно-просвітницьку діяльність на рівні
опублікування оголошень, попереджень та
рекомендацій, проведення неформальних бесід
із місцевими мешканцям.
Інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані
на формування навичок населення громади в
частині безпеки життєдіяльності людини, також
організовані на базі навчальних закладів усіх
рівнів та постійно проводяться з урахуванням
критичності та актуальності проблем.
Приклади заходів: З0.04.2021 р. відділення з
надання соціальних послуг сім’ям, дітям та
молоді «Новоайдарського ЦНСП» спільно з
мобільною бригадою соціально-психологічної
допомоги УФГЗ та відділом поліції провели
захід
з
елементами
тренінгу
щодо
Міжнародного
дня
протидії
булінгу:
https://www.facebook.com/novoaidartercentr/posts/490657338752265 .
16.04.2021 р. відділення з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді
«Новоайдарського ЦНСП» спільно з поліцією, мобільно бригадою соціально-психологічної
допомоги УФГЗ, Бюро вторинної правової допомоги провели та завершено
соціально-профілактичну роботу серед навчальних закладів Новоайдарської селищної ради
щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, профілактики серед
молоді негативних явищ: наркоманії, злочинності, алкогольної залежності, соціально
небезпечних хвороб; безпечної поведінки в мережі Інтернет, шахрайства і т.п.:
https://www.facebook.com/novoaidartercentr/posts/484577372693595 .
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На сайті громади є вкладка «Корисна інформація», де періодично публікуються
рекомендації та оголошення як-от «Правила поведінки та відпочинку в лісі», «Під час
ожеледиці», «Профілактика переохолоджень та обморожень», «Правила поведінки під час
ожеледиці на льоду» та інші.
На
сайті
розміщували
інформацію
щодо
http://novoaydarska.gromada.org.ua/news/1634974073/.

сексуального

насильства:

__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________

5. Чи здійснює на час моніторингу місцева влада заходи щодо запобігання
правопорушенням у взаємодії з поліцією (сommunity policing) та органами пробації?
Бал зараховується при наданні доказів організації органом місцевого самоврядування не
менше шести форм системної спільної діяльності поліції з населенням та соціальної
реабілітації. Приклади: навчання поліцією з питань безпеки; звітування щодо актуальних
безпекових питань; зустрічі з мешканцями; он-лайн платформи контактування чи
отримання порад від поліції; спільні патрулювання; співпраця щодо участі у діяльності
місцевих офісів пробації, центрів соціальної реабілітації, пробаційних програм; ініціативи
з питань превенції правопорушень за різними напрямками (флешмоби, розробка
інформаційно-методичних матеріалів тощо), інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора).

Із відповіді на інформаційний запит зрозуміло, що в період з 01.01.2021 по 29.06.2021 рік
Новоайдарська селищна рада брала участь у низці заходів. Зокрема служба у справах дітей
Новоайдарської селищної ради та відділення з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та
молоді КУ «Новоайдарський центр надання соціальних послуг» Новоайдарської селищної
ради взяли участь у спільних заходах, направлених на запобігання правопорушень у
взаємодії з поліцією (виїзди за запитами, за потребою).
Також Новоайдарська селищна рада:
1. Взяла участь у трьох робочих групах з безпеки та соціальної згуртованості, зокрема
обговорили заходи, направлені на звітування поліції щодо актуальних питань у
громаді.
2. Взяла участь у спільних заходах, спрямованих на організацію та проведення
зустрічей представників поліції та посадових осіб населення громади в напрямку
соціальної реабілітації жителів громади.
3. Взяла участь у спільних заходах, спрямованих на створення чи функціонування
он-лайн платформи контактування чи отримання порад від представників
Місцевий індекс прав людини смт Новоайдар Луганської області: Звіт моніторингу
Сторінка 11 з 50

населення громади в питаннях безпеки. Обговорення відбувалась на робочих
групах з безпеки та соціальної згуртованості.
4. Взяла участь у заходах, спрямованих на забезпечення співпраці щодо участі у
діяльності місцевих органів пробації та ініціатив з питань превенції
правопорушень.
Періодично відбуваються робочі зустрічі Новоайдарського районного сектора філії
ДУ «Центр пробації» в Луганській області та Новоайдарської селищної ради.
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__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Посилити співпрацю ОМС та поліції, розробити план проведення
інформаційно-просвітницьких заходів різного спрямування задля превенції
правопорушень та підвищення рівня правової свідомості мешканців громади.

6.

Чи є актуальними плани евакуації, тимчасового переселення мешканців
у разі надзвичайних ситуацій?

Бал зараховується за наявності затвердженого/их плану/ів такого спрямування, що
прийняті/оновлені не пізніше, ніж три роки від часу проведення моніторингу.

У відповідь на запит
Новоайдарська селищна

повідомили, що
рада розробляє
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актуальний плану евакуації населення
адміністративно-територіальної реформи.

щодо

норм

чинного

законодавства

та

Старостати для оповіщення населення залучають соціальні мережі та створюють
інформаційні групи на базі чат-додатків на смартфонах.
Враховуючи розташування громади (близькість кордону з непідконтрольними українській
владі територіями, транзитне розташування), питання безпеки місцевих мешканців, їхня
поінформованість щодо заходів місцевої влади, планів та дій має важливе значення.
Відсутність інформації щодо алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях негативно впливає
на стан безпеки у громаді.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Проводити роботу з місцевим населенням на випадок необхідності термінової
евакуації.
2. Оновити інформаційні матеріали на сайті селищної ради.
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Ключові враження від моніторингу
Місцева влада проводить роботу у сфері безпеки, Новоайдарська громада стало другою на
Луганщині, де затверджено місцеву програму, спрямовану на вирішення питань безпеки
для жінок і дівчат у рамках Глобальної ініціативи ООН Жінки «Безпечні міста та
громадські простори для жінок та дівчат».

1.

2.

3.
4.
5.

Базові рекомендації
Розглянути можливість прийняття місцевих довгострокових програм щодо
підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, які можуть
охоплювати не тільки жінок як цільову аудиторію.
Прийняти місцеві програми, якими передбачити впровадження у місті технічно
інформаційних систем, які допомагають реагувати на тривожні події: систему
відеоспостереження на дорогах та/або в громадських місцях; систему розумного
управління патрулями; розумних світлофорів.
Проводити роботу з місцевим населенням на випадок необхідності термінової
евакуації.
Регулярно оновлювати інформаційні матеріали на сайті громади.
У громаді необхідно розробити план проведення інформаційно-просвітницьких
кампаній, спрямованих на вироблення навичок поведінки населення у
надзвичайних ситуаціях.
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РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: БАЗОВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ

1. Чи є дієвими місцеві програми (проєкти) подолання бідності?
Бал зараховується за наявності дієвої місцевої програми, що включає питання
подолання бідності. Від ОМС не обов’язково очікується наявність спеціалізованої
програми: прийнятні системні (регулярні, доступні для різних категорій осіб) узагальнені
в єдиному документі заходи підтримки мешканців, які опинились за межею бідності.
Дієвість і адресність програми оцінюється зазначенням у ній категорій мешканців
громади, які за рівнем доходів перебувають за межею бідності або у групі ризику, чітких
цілей та завдань із визначеними актуальними виконавцями, очікуваними результатами та
ресурсами (зокрема коштами, необхідними для реалізації відповідних заходів),
встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації
завдань.
Згідно з відповіддю на запит, у смт Новоайдар у 2019-2020 р.р. програми (проєкти)
подолання бідності відсутні.
У громаді прийнято «Програму розвитку соціальних послуг в Новоайдарській селищній
територіальній громаді на 2021 рік», затверджену рішенням сільської ради №7/4 від
05.02.2021 р.
Основною проблемою, яку має розв’язати Програма, є турбота про людей, які перебувають
в складних життєвих обставинах, а також забезпечення таких людей соціальними
послугами.
Крім того, ще минулого року рішенням №59/2 від 22.01.2020 р. була прийнята «Програма
надання грошової матеріальної допомоги громадянам за їхніми особистими зверненнями
на 2020 рік».
Мета програми: надавати матеріальну підтримку малозабезпеченим верствам населення,
учасникам АТО і ООС Новоайдарської селищної ради, а також особам, які проходять
довгострокове лікування. Як
зазначено в тексті програми,
допомогу надають за умови
настання
непередбачуваних
обставин,
які
порушують
нормальну
життєдіяльність
особи, наслідки яких вона не
може подолати самостійно. Це
може бути складна хвороба,
дороговартісне лікування, втрата
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активності у зв’язку з віком чи станом здоров’я, пожежа, стихійне лихо тощо. Підставою
отримання допомоги є рішення виконкому селищної ради, прийняте за особистою заявою,
яка подається до селищної ради. Заява викладається в довільній формі з зазначенням
обставин та підстав необхідності отримання матеріальної допомоги.

Комплексний аналіз вищевказаних програм, а також відсутність інформації щодо стану їх
реалізації в сукупності з відповіддю на офіційний запит до селищної ради не дає
можливості зарахувати бал за цим індикатором.
______________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Провести аналіз потреб осіб, які опинились за межею бідності, та прийняти
комплексні заходи з надання таким особам підтримки.
2. Оприлюднювати звіт про виконання соціально-економічних та програм з підтримки
людей, що опинились в складних життєвих обставинах. Зокрема для розуміння
проробленої роботи та залучення громадськості для планування майбутніх програм.

2. Чи дбає ОМС про виявлення і підтримку сімей/осіб, які опинились у складних
життєвих обставинах?
Бал зараховується у разі підтвердження здійснення ОМС не менше чотирьох заходів
цього спрямування.
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Приклади: 1) наявність гарячої лінії для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок
безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності; 2)
проведення ОМС інформаційної кампанії (на офіційному сайті, стендах, у ЗМІ, буклетах)
про соціальні послуги, які може отримати сім’я, особа, яка за рівнем доходів, внаслідок
різних обставин потрапили за межу бідності; 3) розміщення на сайті контактної
інформації суб’єктів, які надають соціальні послуги; 4) участь представників ОМС у
заходах центрів соціальних служб, центрів зайнятості (спільний прийом громадян,
участь у тренінгах для осіб, сімей, тощо); 5) заслуховування щорічно ОМС звітів про
роботу з особами, які за рівнем доходів, внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших
обставин потрапили за межу бідності, та приведення у відповідність програмних
документів ОМС (прийняття нових або внесення змін до існуючих програм, передбачення
фінансування в місцевому бюджеті або внесення змін до бюджету на відповідний рік); 6)
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

У відповіді Новоайдарської селищної ради на інформаційний запит зазначено, що КУ
«Новоайдарський
ЦНСП»
Новоайдарської
селищної
ради
проводить
соціально-профілактичну роботу, спрямовану на запобігання потраплянню осіб та сімей з
дітьми у складні життєві обставини; надає особам і сім’ям з дітьми комплексу соціальних
послуг відповідно до їхніх потреб, переліку послуг, який забезпечує формування та
реалізацію державної політики з метою подолання складних життєвих обставин та
мінімізації негативних наслідків таких обставин.
Гарячі лінії для сімей/осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, відсутні.
Інформацію про соціальні послуги, які може отримати сім’я/особа, які за рівнем доходів,
внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності, можна знайти на сайті
Новоайдарського ЦНСП, її також публікують у місцевій газеті «Вісник Новоайдарщини» та
на Фейсбук-сторінці громади.
На офіційному веб-сайті Новоайдарської селищної ради затверджено перелік соціальних
послуг, які надають через відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату
Новоайдарської
селищної
ради
для
жителів
громади:
http://novoaydarska.gromada.org.ua/socialna-sfera-1601626739/ .
Представники ОМС беруть участь у спільних
http://novoaydarska.gromada.org.ua/news/1630649964/.

виїзних

прийомах

громадян:

Новоайдарська громада подалась та пройшла конкурс ЮНІСЕФ у рамках якого ОМС
зможе розширити перелік соціальних послуг відповідно до потреб мешканців кожної
конкретної громади, тренуватиме соціальних фахівців, а також зможе оновити центри
соціальних
послуг
відповідно
до
міжнародних
стандартів:
https://decentralization.gov.ua/news/13560.
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__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Проводити активну інформаційну кампанію (на офіційному сайті громади, стендах,
у ЗМІ, буклетах) про послуги, які може отримати сім’я/особа, які за рівнем доходів,
внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності.
2. Впровадити щорічний звіт ОМС щодо роботи з особами, які за рівнем доходів,
внаслідок безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу
бідності.

3. Чи передбачає ОМС фінансування заходів соціальної допомоги з подолання
бідності?
Бал зараховується у разі підтвердження ОМС здійснення заходів соціального захисту
не менше шести напрямів у великих містах та чотирьох напрямів – в інших населених
пунктах. Приклади: 1) надання пільг на безоплатний проїзд (передбачення в умовах
конкурсу на перевезення та/або компенсація); 2) надання додаткових пільг на оплату
житлово-комунальних послуг (оцінюються лише програми ОМС); 3) виділення адресної
матеріальної допомоги з місцевого бюджету для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок
безробіття, стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності; 4) надання
за кошти місцевих бюджетів матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам (у
громадах, де проживають ВПО); 5) забезпечення безоплатним або пільговим харчуванням
дітей, сім’ї яких опинилися за межею бідності або перебувають у групі ризику в
навчальних закладах; 6) надання матеріальної допомоги (продуктів харчування, одягу,
іншого); 7) допомога домогосподарствам, які внаслідок перебування за межею бідності
накопичили заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг; 8) надання допомоги
домогосподарствам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, пожежі, надзвичайної
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ситуації, інших обставин (оцінюються рішення ОМС за останні 2 роки); 9) інше
(визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Із відповіді на інформаційний запит зрозуміло, що з місцевого бюджету для організації та
проведення громадських робіт на території селищної ради у 2021 році виділені кошти у
сумі 182780,00 грн для безробітних осіб, що перебувають на обліку у Новоайдарському
районному центрі зайнятості. Період проведення громадських робіт – лютий-грудень 2021
року. Фінансують роботи за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Підтвердження інших заходів соціального захисту не знайдено.
Відсутність інших заходів та звітності за місцевими програмами не дає можливості
зарахувати бал за цим індикатором.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Оприлюднити звіт про виконання заходів програми соціально-економічного
розвитку за 2019-2020 роки та «Програми надання грошової матеріальної допомоги
громадянам за їхніми особистими зверненнями на 2020 рік».
2. Продовжити дію програми «Програми надання грошової матеріальної допомоги
громадянам за їхніми особистими зверненнями на 2020 рік», на наступні роки зі
змінами, які будуть враховувати конкретні кількісні показники результативності,
моніторинг впровадження, закладене фінансування.
Місцевий індекс прав людини смт Новоайдар Луганської області: Звіт моніторингу
Сторінка 20 з 50

4. Чи надає ОМС допомогу в отриманні житла?
Бал зараховується у разі підтвердження не менше чотирьох наведених елементів
(перший елемент є обов’язковими): 1) ведення обліку осіб, які потребують поліпшення
житлових умов; 2) наявність діючих інвестиційних програм із підприємствами та
організаціями, що здійснюють зведення житлових будівель, зокрема через виділення
житла або заходів зі сприяння його придбанню (або надання земельних ділянок для
будівництва житла) мешканцям громади, які цього потребують (перебувають на
обліку); 3) наявність фонду тимчасового житла (або переліку земельних ділянок під
житлове будівництво), що може надаватись у користування тим, хто цього потребує;
4) приклади забезпечення житлом осіб із такого переліку за останні 2 календарні роки
перед проведенням моніторингу за обов’язкової умови справедливої черговості (кожна
заміна у черзі отримувачів житла має бути обґрунтована документально); 5)
пропонування громадою житлових приміщень для тимчасового (до шести місяців)
поселення внутрішньо переміщених осіб (такі житлові приміщення можуть бути як на
території громади, так і в іншій громаді, до якої буде направлено таку особу); 6)
надання земельних ділянок під житлову забудову тим, хто цього потребує; 7) наявність
для внутрішньо переміщених осіб місцевих довгострокових програм із пільгового
кредитування (зокрема іпотечного) будівництва або придбання житла.

У смт. Новоайдар ведеться облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов.
Також монітори отримали відповідь на інформаційний запит, з якої зрозуміло, що для
впорядкування процедури взяття на квартирний облік громадян, які потребують
поліпшення умов проживання, Новоайдарська селищна рада створила житлову комісію при
виконавчому комітеті. А також комісію з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання
житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам.
Житлова комісія щомісяця коригує та вносить зміни до списків громадян, які потребують
поліпшення житлових умов.
Житлова комісія при виконавчому комітеті Новоайдарської селищної ради щорічно у IV
кварталі проводить перереєстрацію громадян, які перебувають у черзі на отримання житла.
Оновлені списки розміщують на спеціально обладнаних стендах у приміщенні селищної
ради.
Новоайдарська селищна рада рішенням від 23.03.2021 № 11/5 затвердила «Порядок
формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» та
«Порядок надання в тимчасове користування житлових приміщень з фонду житла для
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».
Зараз фонд житла для тимчасового проживання не сформований, але в рамках проєкту
«Сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ IV» Новоайдарська селищна рада
уклала рамкову угоду, якою передбачено створення житла для внутрішньо переміщених
осіб. Станом на сьогодні йде реконструкція будівлі під квартири для тимчасового
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проживання
внутрішньо
переміщених
осіб:
(https://www.facebook.com/usifua/posts/5114160128659084,
https://usif.ua/project/14/kfw-15-44-31-005.
На території Новоайдарської селищної громади відсутні діючі інвестиційні програми із
підприємствами та організаціями, що зводять житлові будівлі.
Під житлову забудову селищна рада надає земельні ділянки тим, хто цього потребує.

__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Забезпечити вчасне звітування за селищною Програмою підтримки внутрішньо
переміщених осіб.

5. Чи сприяє ОМС технологічному покращенню умов проживання жителів
громади?
Бал зараховується у разі наявності системних місцевих заходів підтримки технічного
переоснащення житла, зокрема з кредитуванням (утеплення, забезпечення
енергозберігаючими технологіями). Системність оцінюється на підставі аналізу ведення
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матеріалів (план, перелік об‘єктів, звіт) за останній календарний рік перед
моніторингом. У сільській місцевості такими заходами можуть також бути допомога
мешканцям громади опалювальними матеріалами, іншим необхідним обладнанням на
підставі системного вивчення потреб (наявність планів, переліків, звітів).
Із відповіді на інформаційний запит зрозуміло, що під час реалізації та плануванні проєктів
з покращення громадського благополуччя на території Новоайдарської селищної
територіальної громади вживаються економічно та технологічно обґрунтовані заходи із
застосуванням сучасних технологічних методів та засобів.
Монітори виявили, що з 2017 року у громаді діє програма «Відшкодування частини тіла
кредиту за залученими кредитами в AT «Ощадбанк», що надається об’єднанням
співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію енергозберігаючих проектів», яку
щороку затверджує Новоайдарська селищна рада.
У громаді відсутні програми з підтримки технічного переоснащення житла або пільгового
кредитування.
Допомогу громадянам протягом останнього року надавали за особистим зверненням
зацікавлених осіб.
Факту реалізації таких системних заходів та інших місцевих заходи підтримки технічного
переоснащення житла не виявлено.

__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
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__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Впровадити заходи підтримки технічного переоснащення житла, зокрема з
кредитуванням (утеплення, забезпечення енергозберігаючими технологіями).
2. Провести аналіз потреб мешканців громади в опалювальних матеріалах,
необхідному опалювальному обладнанні.
3. Постійно інформувати громаду про проведення системних місцевих заходів
підтримки технічного переоснащення житла, зокрема і допомоги мешканцям
опалювальними матеріалами.

6. Чи надає ОМС допомогу бездомним особам та мешканцям ромських поселень?
Бал зараховується за наявності принаймні чотирьох умов з переліку: 1) існування
об’єктів тимчасового розміщення бездомних громадян; 2) обігрів у холодну пору року; 3)
забезпечення можливості для здійснення ними особистої гігієни; 4) підтримка ОМС на
постійній основі власних або організованих іншими інституціями осередків забезпечення
продуктами харчування, одягом тих, хто цього потребує; 5) одержання (відновлення)
персональних документів; 6) створення умов для забезпечення права на гідний рівень
життя у поселеннях ромських громад/сімей: забезпечення водопостачання, вивіз сміття,
облік дітей шкільного віку (умова оцінюється там, де ромські поселення (навіть
тимчасові, без капітальних житлових споруд) мали місце, оцінюваний період – 2 роки, що
передують моніторингу); 8) інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
Від ОМС, які не мають власних інституцій для роботи з такими категоріями мешканців,
оцінюються заходи через взаємодію з іншими громадами. Приклади доказів такої
взаємодії: укладення договорів про надання послуг недержавними суб'єктами, залучення
позабюджетних коштів (гранти, цільові пожертви), укладення договорів про
співробітництво територіальних громад, міжбюджетні трансферти іншим громадам,
що забезпечують виконання заходу.
У відповідь на запит повідомили, що на території громади питань стосовно створення
умов для забезпечення гідного рівня життя у поселеннях ромських громад не виникало.
Бездомні особи та мешканці ромських поселень за допомогою до Новоайдарської
селищної ради не зверталися.
Також у холодну пору року на території громади щорічно організовують пункти
обігріву. Проте об’єктів тимчасового розміщення бездомних громадян немає.
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Результати аналізу індикатора не дають можливості зарахувати бал.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розглянути можливість створення центру тимчасового розміщення бездомних
громадян, в якому передбачити можливість обігріву у холодну пору року,
здійснення ними особистої гігієни, забезпечення продуктами харчування, одягом
тих, хто цього потребує, отримання необхідних документів.

7. Чи сприяє ОМС якісному отриманню громадою послуг, що надають підприємства
житлово-комунального господарства?
Бал зараховується у разі отримання доказів здійснення не менше трьох напрямів
участі ОМС у забезпеченні належного надання житлово-комунальних послуг. Приклади:
1) реагування ОМС на випадки надання послуг нижчої, визначеного нормативами,
нормами та стандартами якості; 2) здійснення переговорів ОМС із підприємствами
ЖКГ щодо відновлення послуг, у разі їх припинення; 3) участь ОМС у визначенні
підприємствами справедливих тарифів на водопостачання та водовідведення, утримання
будинків, вивозу побутового сміття; 4) інформування населення про відповідність якості
житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам за
результатами досліджень; 5) інше (визначається за внутрішнім переконанням
монітора).
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У відповідь на інформаційний запит у Новоайдарській селищній раді повідомили, що
надання якісних послуг комунальними підприємствами та забезпечення громадського
благополуччя загалом є пріоритетним напрямом їхньої діяльності.
Монітори не виявили сприяння якісному отриманню громадою послуг.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Запровадити практику обговорення з населенням тарифів на житлово-комунальні
послуги, які надають у громаді, та якості послуг.

8. Чи сприяє ОМС доступу до системи послуг (соціальних, медичних,
адміністративних) через організацію зручного транспортного сполучення?
Бал зараховується при встановленні зручності транспортного сполучення до кожного
з таких закладів: Центр надання адміністративних послуг, заклад охорони здоров’я
вторинного рівня, місцевий підрозділ соціального захисту населення.
Зручність досяжності визначається одним із таких способів: 1) не більше однієї
пересадки громадським транспортом від найбільш віддаленої вулиці та відстань до
найближчої зупинки не більше 300 м; 2) у населених пунктах без транспортного
сполучення – близько 3 км від найбільш віддаленої вулиці; 3) якщо заклад, що обслуговує
мешканців, знаходиться в іншому населеному пункті – можливість відповідно до
встановленого графіку руху виїхати до закладу, отримати необхідну послугу та
повернутись того ж дня. Відстань визначається за допомоги онлайн або друкованих мап.
Відповідно до інформації з відповіді на запит, Новоайдарська селищна рада придбала
автобус, який курсує в межах Новоайдару двічі на день, та маршрут якого розроблено з
урахуванням охоплення найвіддаленіших точок населеного пункту. Перевезення
здійснювались на постійній основі.
Фінансування для забезпечення здійснення перевезень із 01.01.2021 по 29.06.2021 склало
49717 грн на придбання дизпалива.
Розклад руху автобуса висвітлювався і мережі Інтернет, і соціальній мережі Фейсбук, а
також у друкованому форматі на зупинках населеного пункту та безпосередньо в самому
транспортному засобі.
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__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
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Ключові враження від моніторингу
Місцева влада проводить певну роботу в напрямку забезпечення гідного рівня життя
мешканців громади.
Але у громаді не проводиться на достатньому рівні робота з визначення потреб
населення та немає підтвердження того, що проводяться заходи з підтримки осіб, які
опинилися за межею бідності.
Базові рекомендації
1. Провести аналіз потреб осіб, які опинилися за межею бідності, та прийняти
комплексні заходи з наданню таким особам підтримки.
2. Створити гарячу лінію для осіб, які за рівнем доходів, внаслідок безробіття,
стихійного лиха чи інших обставин потрапили за межу бідності.
3. Періодично проводити інформаційну кампанію (на офіційному сайті, стендах, у
ЗМІ, буклетах) про соціальні послуги, які може отримати сім’я/особа, які за рівнем
доходів, внаслідок різних обставин потрапили за межу бідності.
4. Забезпечувати звітність за заходами соціального спрямування.
5. Повідомляти про пункти обігріву у холодну пору року.
6. Запровадити практику обговорення з населенням тарифів на житлово-комунальні
послуги, які надаються у громаді, та якості послуг.

РІВЕНЬ МОНІТОРИНГУ: РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОКРЕМИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ
НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ:СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ

1. Чи враховано потреби громади під час формування програм/заходів
соціального захисту?
Бал зараховується при наданні доказів проведення не менше трьох – у великих містах
та двох – в інших населених пунктах способів вираження громадської думки та
врахування їх результатів щодо формування програм/заходів соціального захисту.
Заходи можуть передбачати таке: громадські слухання; експертні обговорення;
анкетні опитування; фокус-групи з цільовими аудиторіями; електронне опитування (на
офіційному веб-сайті, у соціальних мережах); інше (визначається за внутрішнім
переконанням монітора).
Під час формування програм соціального захисту населення 18.12.2020 року, на сайті
Новоайдарської
селищної
ради
опубліковано
проєкт
рішення
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(http://novoaydarska.gromada.org.ua/docs/567614/ (файл 8) для отримання зауважень та
пропозицій. Але інформація про кількість внесених, прийнятих зауважень та пропозицій
відсутня.
Оскільки під час формувань програм та заходів соціального захисту громадських слухань,
експертних обговорень, анкетних опитувань та іншого фактично не проводили, а
результатів згаданого опитування немає, бал за цим індикатором зарахувати неможливо.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Рекомендувати місцевій владі дослуховуватись до врахування потреб громади під
час формування програм/заходів соціального захисту населення у будь-який спосіб.
Одним із варіантів буде вивчення суспільної думки під час реалізації проєктів
соціального спрямування у співпраці з громадськими організаціями, які діють на
території Луганської області.
2. У разі проведення опитувань, анкетувань та будь-яких інших форм залучення
громадськості до формування програм/заходів, оприлюднювати результати такої
роботи.

2. Чи дбає ОМС про підтримку малозабезпечених осіб похилого віку?
Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з
підтримки осіб похилого віку. У великих містах для отримання балу вважається
достатнім мати не менше трьох, в інших населених пунктах – не менше двох типів
заходів. Фінансова підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми
соціального захисту у місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на
рік.
Приклади заходів: надання продуктів харчування, матеріальної допомоги особам
похилого віку; призначення грошової допомоги особам, які здійснюють догляд за
самотніми громадянами похилого віку; проведення ремонтів житла, придбання
будівельних матеріалів; організація безоплатного харчування малозабезпечених громадян
похилого віку; надання за рахунок місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з
похованням самотніх малозабезпечених громадян; залучення до культурного життя
громади; інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).
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Новоайдарська селищна рада підтримує малозабезпечених осіб похилого віку за рахунок
виплати грошової допомоги на лікування. Скільки осіб отримали таку допомогу на
території Новоайдарської ОТГ, невідомо.
Новоайдарський центр надання соціальних послуг постійно проводить різноманітні
заходи для осіб похилого віку: екскурсії, свята, пізнавальні заходи, майстер-класи. Також
терцентр доставляє гуманітарну допомогу малозабезпеченим особам похилого віку,
відвідає підопічних для вирішення їхніх нагальних проблем. Також регулярно перевірає
якість надання соціальних послуг з фотозвітами та опитуванням мешканців громад –
підопічних
соцпрацівників:
https://www.facebook.com/novoaidartercentr/posts/576936586791006,
https://www.facebook.com/novoaidartercentr/posts/517170776100921 .
При терцентрі діє інститут третього віку та факультети за інтересами (приклад:
https://www.facebook.com/novoaidartercentr/posts/494600295024636).
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Під час планування місцевого бюджету враховувати необхідність системної
підтримки осіб похилого віку, які мають низькі доходи: надання продуктів
харчування, призначення адресної грошової допомоги, ремонти житла, ритуальних
послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян тощо.

3. Чи сприяє ОМС наданню послуг із догляду особам, які цього потребують?
Бал зараховується у разі вжиття ОМС заходів щодо отримання особами, які
потребують стороннього догляду, у великих містах – не менше трьох, в інших населених
пунктах – не менше двох послуг з наступного переліку: догляд вдома, денний догляд,
підтримане проживання, паліативний/хоспісний догляд, стаціонарний догляд.
Послуги з догляду можуть надаватися як у самій громаді, так і шляхом вирішення
питань надання послуг із догляду її жителям в інших населених пунктах. У цьому разі
вжиті заходи оцінюються фактами (функціонування, створення, надання послуг тощо)
та документами, що передбачають передачу коштів на фінансування зазначених заходів
за останній календарний рік, що передує моніторингу.
При комунальній установі «Новоайдарський центр надання соціальних послуг»
Новоайдарської селищної ради працюють три відділення з надання соціальних послуг
особам похилого віку та особам з інвалідністю, а саме: відділення соціальної допомоги
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вдома (соціальні працівники обслуговують клієнтів за місцем проживання підопічних).
Приклад
такої
діяльності:
https://www.facebook.com/novoaidartercentr/posts/504954517322547.
Упродовж І кварталу 2021 року послугу з догляду вдома (21156 послуг) отримали 212
осіб, що склало 24 % від загальної кількості отримувачів соціальних послуг:
https://www.facebook.com/novoaidartercentr/posts/478366509981348.
Працюють відділення денного перебування (надаються послуги медичної сестри, послуги
з масажу та фізіотерапевтичні послуги у приміщенні установи та вдома, відповідно до
направлень сімейних лікарів), відділення організації надання адресної натуральної та
грошової допомоги (клієнти отримують послуги перукаря, швачки і машиніста із прання
та ремонту спецодягу у приміщенні установи та за заявками клієнта вдома).
З метою запровадження Державних стандартів соціальних послуг, «Новоайдарський
ЦНСП» упродовж І півріччя 2021 року надавав наступні соціальні послуги:
- догляд вдома (21156 послуг) – 212 осіб отримали послугу, що склало 24 % від загальної
кількості отримувачів соціальних послуг за звітний період;
- соціальна адаптація (1519 послуг) – 670 осіб отримують послугу, що складає 76 % від
загальної кількості отримувачів соціальних послуг;
- натуральна допомога (537 послуг) – 332 особи отримали послугу, що склало 38 % від
загальної кількості отримувачів соціальних послуг;
- консультування (37 послуг) – 37 осіб отримали послугу, що склало 4% від загальної
кількості отримувачів соціальних послуг;
- представництво інтересів (217 послуг) – 212 осіб отримали послугу, що склало 24 %.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________

4. Чи організовує ОМС послуги з супроводу та безперешкодного доступу людей з
інвалідністю?
Бал зараховується при наданні доказів організації ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом у великих містах – не менше трьох, в інших
населених пунктах – не менше двох послуг супроводу та безперешкодного доступу людей з
інвалідністю.
КУ «Новоайдарський ЦНСП» надає транспортні послуги з перевезення осіб похилого віку
та літніх людей легковим автомобілем в межах свого матеріально-технічного
забезпечення. У 2020 році цим видом послуг скористалися три особи, які отримали 25
послуг; упродовж І півріччя 2021 року 16 осіб отримали 37 транспортних послуг. Що
стосується спеціально обладнаного виду транспорту («Соціальне таксі») для осіб, які
пересуваються за допомоги технічних засобів реабілітації, то такий вид послуги в
«Новоайдарському ЦНСП» відсутній.
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Що стосується послуги перекладу жестовою мовою, зараз «Новоайдарський ЦНСП»
розглядає питання щодо можливості реалізації проєкту Сервіс-УТОГ, що полягає в наданні
послуг перекладача жестової мови дистанційно, через застосування сучасних технологій
комунікацій (відеозв'язку), який реалізує Харківська обласна організація Українського
товариства глухих.
У 2019 р. Новоайдарська селищна рада придбала новий автобус, що почав курсувати
місцевим пасажирським маршрутом. В автобусі передбачений пандус для осіб з
інвалідністю.
У різних установах та організаціях за потреби здійснюють супровід та представництво
людей з інвалідністю представники відділення Новоайдарського терцентру.

__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Організувати надання послуг перекладу жестовою мовою – переважно надаються
через фінансування громадської організації, яка наймає фахівців.
2. Прийняти цільову програму, якою передбачити обладнання спеціальними засобами
і пристосуваннями під’їздів та сходових майданчиків у будівлях, де мешкають
особи з інвалідністю.

5. Чи вживає ОМС заходва з надання реабілітаційних послуг особам з порушеннями
здоров’я?
Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з
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реабілітації осіб з порушеннями здоров’я. У великих містах вважається достатнім мати
не менше чотирьох, в інших населених пунктах – трьох напрямів. Фінансова
підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у
місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на рік.
Програм з реабілітації Новоайдарська селищна рада не приймала. Функції з організації
заходів реабілітації осіб з порушенням здоров’я місцева влада переклала на комунальну
установу «Новоайдарський центр надання соціальних послуг».
Водночас у «Новоайдарському ЦНСП» при відділенні організації надання адресної
натуральної та грошової допомоги
працює «Пункт прокату технічних засобів
реабілітації», який на безоплатній основі, згідно з довідками ЛКК, у тимчасове
використання надає інвалідні візки, тростинки, ходунки та палиці особам, які мають
фізичні вади. Цим видом соціальних послуг у 2020 році скористалися 30 клієнтів
«Новоайдарського ЦНСП» та упродовж І півріччя 2021 року такий вид послуги отримали
34 особи.
При наданні відповідних довідок до районного УСЗН, люди з інвалідністю раз на рік
можуть отримати на безоплатній та безповоротній основі необхідні технічні засоби
реабілітації.
Відсутність доказів реалізації фінансово підкріплених системних заходів з реабілітації
осіб з порушеннями здоров’я не дає можливості зарахувати бал за індикатором.
_________________________________________________________________________
Бал не зараховано
________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Вивчити потреби місцевих мешканців щодо реабілітації здоров’я.

6. Чи здійснює ОМС заходи підтримки сімей з дітьми?
Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом фінансово підкріплених системних заходів з
підтримки сімей з дітьми. У великих містах вважається достатнім мати не менше
чотирьох, в інших населених пунктах
– не менше трьох напрямів. Фінансова
підкріпленість означає наявність фінансового плану такої форми соціального захисту у
місцевому бюджеті, системність – планування таких заходів на рік.
Приклади заходів:
-

надання за кошти місцевого бюджету фінансової допомоги сім’ям у зв’язку з
народженням дитини;
ваучери на оплату лікарських засобів та медичних послуг;
Місцевий індекс прав людини смт Новоайдар Луганської області: Звіт моніторингу
Сторінка 33 з 50

-

-

харчування для немовлят та надання засобів гігієни для немовлят;
безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів вразливих груп;
пільговий проїзд учнів до місця навчання і додому;
влаштування дітей внутрішньо переміщених осіб у дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади (оцінюється у громадах, де проживають діти з внутрішньо
переміщених родин);
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

Відділ освіти і науки Новоайдарської ТГ організував безкоштовне підвезення дітей усіх
категорій до місця навчання і додому.
Діти 1-4 класів харчуються безкоштовно, також діти з малозабезпечених та багатодітних
сімей харчуються безкоштовно у дошкільних навчальних закладах за рахунок районного
бюджету.
Дітей із родин ВПО влаштовують в освітні заклади – дошкільні та загальноосвітні – без
перепон: є вільні місця.
Відділення «Новоайдарського ЦНСП» упродовж І півріччя здійснило 18 виїздів у населені
пункти Новоайдарської громади для проведення соціального інспектування сімей/осіб, які
перебувають на обліку.
Потребують соціальних послуг 149 осіб/сімей, в них виховуються 297 дітей; за
результатами роботи з сім’ями/особами виявлено 53 сім’ї, в них виховуються 116 дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах. Під соціальним супроводом знаходяться 9
сімей, в яких виховується 17 дітей. У Новоайдарської громаді є 5 прийомних сімей, в яких
виховуються 9 дітей, сім’ї перебувають під соціальним супроводом.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________

7. Чи бере ОМС участь у наданні соціальних послуг дітям та молоді, які опинилися у
складних життєвих обставинах, зокрема за наслідками домашнього насильства?
Бал зараховується за наявності доказів залучення ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом до реалізації чотирьох – у великих містах та
трьох – в інших населених пунктах напрямів, які здійснюються самостійно та у співпраці
з іншими надавачами соціальних послуг:
-

діяльність гарячої телефонної лінії з питань подолання складних життєвих
обставин за наслідками домашнього насильства;
проведення спільних із місцевими органами виконавчої влади, поліції заходів щодо
запобігання та протидії домашньому насильству, насильству щодо дітей,
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-

-

-

протидії дитячій бездоглядності зокрема у навчальних закладах, закладах охорони
здоров’я;
інформування громади, зокрема спільно з місцевими органами виконавчої влади у
закладах освіти та охорони здоров’ям з питань, пов’язаних із запобіганням та
протидією домашньому насиллю, насиллю щодо дітей, дитячій бездоглядності;
організація послуг психологічної допомоги жертвам домашнього насилля, насилля в
сім’ї, соціального супроводу таких сімей. Послуги можуть надаватись як
безпосередньо у громаді, так і в центрах соціальних служб, соціально-психологічної
допомоги, недержавних установах;
організація надання послуг у Соціальному центрі матері та дитини;
організація соціальних послуг із ресоціалізації наркозалежної молоді;
інше (визначається за внутрішнім переконанням монітора).

Відповідно до нормативно-правових актів України, державних стандартів, Статуту
«Новоайдарського ЦНСП» та Положення про відділення з надання соціальних послуг
сім’ям, дітям та молоді, відділення проводить соціально-профілактичну роботу,
спрямовану на запобігання потраплянню осіб та сімей з дітьми у складні життєві
обставини; надає особам та сім’ям з дітьми комплекс соціальних послуг, відповідно до
ïxнії потреб, переліку послуг, який забезпечує формування та реалізацію державної
політики у сфері соціального захисту, з метою подолання складних життєвих обставин та
мінімізації
негативних
наслідків
таких
обставин:
https://www.facebook.com/novoaidartercentr/posts/499069914577674
Із 2015 року на території громади працює мобільна бригада соціально-психологічної
допомоги Української фундації громадського здоров’я (УФГЗ), яка має телефон та приймає
повідомлення з приводу вчинення домашнього насильства з 9-00 до 21-00:
https://www.facebook.com/novoaidartercentr/posts/490657338752265
Згідно з ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству», відділення надає
соціально-психологічну допомогу постраждалим від домашнього насильства особам та
особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпну інформацію про їхні
права та можливості отримання допомоги, соціальні послуги в межах повноважень.
У 2021 році при «Новоайдарському ЦНСП» відкрили кімнату психологічної підтримки, в
якій ведеться корекційна робота з особами, які вчинили домашнє насильство. За цей
період фахівець із соціальної роботи (психолог за фахом), який пройшов відповідне
навчання, запровадив та виконує дві корекційні програми з особами, які вчинили домашнє
насильство. Програмою передбачено комплекс заходів за результатами оцінки ризиків,
спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової,
неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до
власних вчинків та ïx наслідків, до виконання батьківських обов’язків, на викорінення
дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок i чоловіків:
(https://www.facebook.com/novoaidartercentr/posts/477697326714933)
Спільно з суб’єктами соціальної роботи та поліцією постійно проводяться заходи щодо
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запобігання та протидії домашньому насильству, насильству щодо дітей, протидії дитячій
бездоглядності, зокрема у навчальних закладах, закладах охорони здоров’я та інших
організаціях та підприємствах.

Створюється та поширюється соціальна реклама – листівки та буклети, які відображають
формування засад здорового способу життя; розкривають теми протидії ВІЛ/СНІДу,
попередження насильства, розвиток сімейних форм виховання, висвітлюють діяльність
фахівців, соціальну підтримку сімей СЖО. Інформацію з цих питань висвітлюють також
на Фейсбук-сторінці «Новоайдарського ЦНСП», на сайті Новоайдарської селищної ради.
Послуги відповідно до нормативно-правових актів України, державних актів, надають
суб’єкти соціальної роботи з залученням за потреби мобільної бригади
соціально-психологічної допомоги та інших недержавних установ.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________

8. Чи дбає ОМС про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування?
Бал зараховується при наданні доказів вжиття ОМС упродовж останнього
календарного року перед моніторингом заходів із забезпечення прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. У великих містах вважається достатнім
реалізовувати не менше п’яти, в інших населених пунктах – не менше чотирьох напрямів.
У січні 2021 року створена служба у справах дітей Новоайдарської селищної ради. У штаті
служби і фактично працюють четверо співробітників.
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На первинному обліку служби перебувають 33 дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування. Із них 27 влаштували під опіку, 4 – у прийомні сім’ї та 2 – до
дитячих будинків сімейного типу.
Відповідно до графіку, працівники служби здійснюють нагляд щодо утримання, навчання
та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються
у сімейних формах. Випадків порушення прав та інтересів дітей немає.
Працівники служби у справах дітей беруть участь у судових слуханнях у справах, що
стосуються дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Служба у справах дітей веде облік майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. На обліку перебувають чотири дитини, які мають житло на праві користування
та над яким призначено опікуна. Житла, яке належить на праві власності, немає. При
досягненні 16 років дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за
поданням служби беруть на квартирний облік.
На території громади соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, немає.
Прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, які вимушено a6o самостійно залишили
місце проживання на тимчасово окупованих територіях та території проведення ATO,
відсутні.
Заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підпорядковані
селищній раді, відсутні. В Новоайдарській санаторній школі на повному державному
забезпечені дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, немає.
«Новоайдарський ЦНСП» постійно проводить соціальне інспектування сімей із дітьми,
особами, що опинилися у складних життєвих обставинах. Перевіряють дотримання прав
дітей та відповідне реагування на випадки порушень ïxніх прав. На території громади
функціонують 5 прийомних сімей, в яких виховуються 8 дітей, сім’ї перебувають під
соціальним супроводом фахівців відділення з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та
молоді; під соціальним супроводом знаходяться 10 сімей, в яких виховують 22 дитини, які
перебувають у складних життєвих обставинах.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________

9. Чи залучає ОМС недержавних учасників до надання соціальних послуг?
Бал зараховується при наданні ОМС наступних доказів:
-

залучення недержавних надавачів соціальних послуг (як приклад, соціальне
замовлення);
закупівля соціальних послуг у недержавних надавачів (громадські об‘єднання,
приватні особи) за рік, що передує моніторингу.
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Заходи можуть бути реалізовані як у самій громаді, так і шляхом вирішення питань їх
забезпечення мешканцям громади в інших населених пунктах. У цьому разі вжиті заходи
оцінюються за документами, що передбачають передачу коштів на фінансування
зазначених заходів за останній календарний рік, що передує моніторингу.
У відповіді від виконавчого комітету Новоайдарської селищної ради на інформаційний
запит зазначено, що «Залучення недержавних надавачів соціальних послуг в
Новоайдарській селищній громаді планується у 2022 році».
«Новоайдарський ЦНСП» постійно співпрацює з громадськими організаціями та
міжнародними партнерами, завдяки яким минулого року закупили музичні інструменти та
сценічні костюми, в результаті чого створили музичний гурт серед підопічних центру.
Соціальні робітники забезпечені велосипедами, також на баланс центру передали пральні
машини, швейну машину, праску, бактерицидні опромінювачі, перукарське обладнання,
масажні столи, тонометри та спортивне обладнання (тренажери), завдяки яким у пункті
надання соціальних послуг відкрито тренажерну кімнату, а в парку «Сосновий» проводили
заняття з фізкультури.
У січні поточного року в рамках проєкту «Подаруй свято Ба та Ді», який реалізує
компаніями-учасниками Rozetka + Нова пошта + Життєлюб, «Новоайдарський ЦНСП»
взяв участь у проєкті «Новорічний набір Життєлюб», завдяки якому 292 одиноким
клієнтам відділення соціальної допомоги вдома та літнім людям, які досягли 80-річного
віку, роздали продуктові набори. У лютому цього року ЮНІСЕФ спільно з партнером МБФ
«Руки друзів» передало «Новоайдарському ЦНСП» сімейні гігієнічні набори, які
розповсюдили серед вразливих домогосподарств.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Місцевій владі більш активно залучатися до співпраці з громадськими
організаціями під час реалізації суспільно-важливих проєктів.
2. Розглянути можливість впровадження соціального замовлення (послуги допомоги
жертвами домашнього насильства, психологічної підтримки населення,
постраждалого внаслідок конфлікту, правова допомога тощо).

10. Чи є зручними послуги, організовані органом соціального захисту населення?
Бал зараховується, якщо монітор підтвердив наявність не менше 12-ти критеріїв
зручності надання послуг органом соціального захисту населення: 1) організація послуг за
місцем проживання маломобільних осіб; 2) прийом документів уповноваженими особами у
віддалених селах, філіях; 3) можливість телефоном отримати інформацію про порядок
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отримання послуги та графік прийому громадян; 4) зручність інформування про графік
прийому громадян та місця розташування секторів прийому; 5) безперешкодний доступ
до приміщення маломобільних груп населення; 6) зручний графік прийому громадян; 7)
наявність ідентифікаційних беджів/жетонів у консультантів; 8) доступність інформації
про орган соціального захисту; 9) зручність умов реєстрації; 10) вільний доступ до
бланків заяв для отримання послуг; 11) можливість надання допомоги особам, які через
порушення здоров’я самостійно не можуть заповнити бланки; 12) вільний доступ до
туалетної кімнати з урахуванням потреб маломобільних груп населення; 13)
достатність та зручність місць для очікування; 14) наявність дитячого куточка; 15)
умови приватності під час прийняття заяв; 16) функціонування мобільних офісів, спільні
прийоми якнайближче до місць проживання органами соціального захисту, центрами
зайнятості, управліннями Пенсійного фонду.

Надання послуг органом соціального захисту населення у Новоайдарській селищній раді
за місцем проживання (за наявності такої потреби) організує мобільний ЦНАП:
https://www.facebook.com/tona.bondarenko/posts/545311739931710.
Прийом документів також здійснюють уповноважені особи, за якими закріплено певний
перелік населених пунктів громади. Також є можливість отримати консультацію
телефоном.
Графіки прийому громадян відділом соціальних послуг Новоайдарської селищної ради: з
понеділка по четвер – із 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, перерва з 12.00 до
12.48. Графік роботи відділу «ЦНАП» апарату Новоайдарської селищної ради: понеділок,
вівторок, четвер з 8.00 до 17.00, середа – з 08.00 до 20.00, п'ятниця – з 08.00 до 16.00, без
перерви на обід. Вихідні дні: субота, неділя.
Безперешкодний доступ до приміщення маломобільних груп населення знаходиться за
адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Центральна, буд. 28А. У приміщенні є
доступ до туалетної кімнати, місця для очікування та дитячий куточок. У кожного
спеціаліста є бейдж з ПІБ. Інформацію про відділ соціальних послуг розміщено на сайті
Новоайдарської селищної ради. Документи від громадян приймають через ПК «Соціальна
громада», що спрощує систему заповнення бланків, оскільки заповнення відбувається в
електронному вигляді.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
_________________________________________________________________________

Ключові враження від моніторингу
Порівняно з минулорічним звітом, ситуація з організацією соціальних послуг та
інформуванням про їх надання значно покращилася. Місцева влада проводить роботу у
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напрямку соціального захисту вразливих категорій населення. Відмітимо активну
співпрацю з громадським сектором та ефективні результати.

Базові рекомендації
1. Розглянути можливість проведення більш повного аналізу потреб мешканців
громади та прийняття програм соціального спрямування.
2. Під час планування місцевого бюджету враховувати необхідність системної
підтримки осіб похилого віку, які мають низькі доходи: надання продуктів
харчування, призначення адресної грошової допомоги, ремонти житла,
ритуальні послуги у зв’язку з похованням самотніх громадян тощо.
3. Забезпечувати вчасну звітність щодо реалізації заходів соціального
спрямування та залучення додаткового фінансування на них.

НАПРЯМОК МОНІТОРИНГУ: ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

1. Чи є дієвим місцевий стратегічний документ, що стосується сфери доступу до
правосуддя?
Бал зараховується за наявності затвердженого стратегічного документа такого
спрямування, що оцінюється як дієвий. Спрямованість і дієвість документа визначається
аналізом тексту документу на предмет: мети та завдань, спрямованості заходів та
підбором методів їх реалізації, зазначенням виконавців, строків виконання; виділенням
фінансування з місцевого бюджету; визначенням очікуваних результатів виконання;
встановленням контролю та визначенням способів оцінки ефективності реалізації
завдань.
Із відповіді на інформаційний запит зрозуміло, що Програму (проєкт), направлена на
підвищення рівня доступу до правосуддя на рівні громади на території Новоайдарської
селищної ради, Новоайдарська селищна рада не приймала.
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__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Розробити та затвердити місцевий документ, що стосується сфери доступу до
правосуддя.

2. Чи взаємодіють органи місцевого самоврядування з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги у сфері доступу до
правосуддя?
Для зарахування балу достатньо наявності на момент здійснення моніторингу
чотирьох, трьох – для ОТГ та районних центрів підтверджених доказів (фактів)
взаємодії із вказаними органами. Приклади: надання в оренду/користування комунальних
приміщень на пільгових умовах, сприяння у вдосконаленні матеріально-технічної бази
(виділення
коштів
або
передача
майна),
створення
спільних
дієвих
консультативно-дорадчих органів.
У відповіді на інформаційний запит зазначено, що селищна рада надавала в оренду
комунальні приміщення на пільгових умовах.
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__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Виділити кошти на вдосконалення матеріально-технічної бази працівників поліції,
які несуть службу у громаді.
2. Створити консультативно-дорадчий орган при міській раді з питань безпеки у
доступу до правосуддя в громаді.

3. Чи бере участь ОМС у формуванні суду присяжних?
Бал зараховується у разі надання доказів (фактів) залучення органу місцевого
самоврядування до формування суду присяжних. Індикатор оцінюється шляхом аналізу
документів органу місцевого самоврядування про відбір та призначення суду присяжних
за останні три календарні роки.
Новоайдарська селищна рада участі у формуванні суду присяжних в Новоайдарському
районному суді Луганської області не бере.
__________________________________________________________________________
Бал не зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Брати участь у формуванні суду присяжних шляхом делегування мешканців
громади до його складу.
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4. Чи здійснює ОМС заходи правопросвітницького характеру спільно з місцевими
державними адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними
управліннями юстиції, центрами з надання безоплатної вторинної правової
допомоги?
Бал зараховується у випадку надання не менше п'яти (чотирьох – для ОТГ та
районних центрів) підтверджених доказів (фактів) проведення за останній календарний
рік органами місцевого самоврядування спільних з місцевими державними
адміністраціями, органами поліції, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги правопросвітницьких
заходів для населення.
Новоайдарська селищна рада спільно з Новоайдарською РДА, Новоайдарським ВП ГУНП
в Луганській області, Новоайдарським районним судом Луганської області,
територіальним управлінням юстиції, центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги заходи правопросвітницького характеру не проводила.
Але монітор виявив, що відділенням з надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді
«Новоайдарського
ЦНСП»
спільно
з
поліцією,
мобільною
бригадою
соціально-психологічної допомоги УФГЗ, Бюро вторинної правової допомоги регулярно
веде соціально-профілактичну роботу серед навчальних закладів Новоайдарської селищної
ради щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, проведення
профілактики серед молоді негативних явищ: наркоманії, злочинності, алкогольної
залежності, соціально небезпечних хвороб, шахрайства; пропагує безпечну поведінку в
мережі Інтернет та інше (відомості зазначені у звіті в напрямі «Безпека»).
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__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Скласти план спільних правопросвітницьких заходів ОМС громади про проведення
спільних заходів право просвітницького характеру з місцевими державними
адміністраціями, судами, територіальними управліннями юстиції, центрами з
надання безоплатної вторинної правової допомоги, на 2021 рік та враховувати
активності, які проводяться комунальними установами селищної ради.

5. Чи здійснює ОМС заходи, спрямовані на забезпечення доступу до правосуддя,
шляхом організації зручного для громадян транспортного сполучення?
Бал зараховується при встановленні факту зручності транспортного сполучення до
кожного з таких органів: поліція, суд, юстиція.
Зручність досяжності визначається одним із наступних способів: 1) не більше однієї
пересадки громадським транспортом від найбільш віддаленої вулиці та відстань до
найближчої зупинки не більше 500 м; 2) у населених пунктах без транспортного
сполучення – близько 3 км від найбільш віддаленої вулиці; 3) якщо орган влади знаходиться
Місцевий індекс прав людини смт Новоайдар Луганської області: Звіт моніторингу
Сторінка 44 з 50

в іншому населеному пункті – можливість відповідно встановленого графіку руху
транспорту виїхати до органу влади, отримати необхідну послугу та повернутися того
ж дня.
Відповідно до відповіді на запит, Новоайдарська селищна рада придбала автобус, який
курсує в межах Новоайдару двічі на день та маршрут якого розроблено з урахуванням
охоплення найвіддаленіших точок населеного пункту. У разі необхідності доступу жителів
громади до органів правосуддя вони можуть скористатися послугою перевезення цим
автобусом. Перевезення здійснювались на постійній основі. Фінансування для
забезпечення перевезень із 01.01.2021 по 29.06.2021 склало 49717 грн на придбання
дизпалива.
Розклад руху автобуса висвітлювали в мережі Інтернет, в соціальній мережі Фейсбук, а
також у друкованому форматі на зупинках населеного пункту та безпосередньо в самому
транспортному засобі.

__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
6. Чи сприяє ОМС безперешкодному доступу маломобільних груп населення до
отримання правових послуг у місцевій державній адміністрації, органах поліції,
судах, територіальних управліннях юстиції, центрах з надання безоплатної
вторинної правової допомоги?
Бал зараховується при наданні доказів (фактів) організації органом місцевого
самоврядування упродовж останнього календарного року не менше трьох (двох – для
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ОТГ та районних центрів) заходів сприяння безперешкодному доступу до зазначених
органів.
Приклади заходів:
1. Організація транспортного перевезення осіб з інвалідністю до органів влади.
2. Фізичний супровід людей з інвалідністю (здійснюється шляхом: 1) або
фінансуванням громадської організації, яка наймає фахівців, в тому числі, через
механізм громадських робіт; 2) або соціальними службами, які безпосередньо
залучають фахівців).
3. Послуга перекладу з жестової мови в органах влади (переважно надається через
фінансування громадської організації, яка залучає фахівців).
4. Облаштування будівель пандусами, поручнями та світловідбиваючими
елементами.
5. Облаштування тактильною плиткою пішохідних доріжок поблизу будівель.
6. Встановлення звукових світлофорів поблизу будівель.
7. Встановлення засобів орієнтування про місцезнаходження органів влади.
Згідно з відповіддю на інформаційний запит, усі заклади комунальної форми власності
розташовані на території Новоайдарської селищної ради, облаштовані пандусами задля
забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до отримання
правових послуг. Якщо людина не може з огляду на свій стан скористатися пандусом, до
неї завжди виходять спеціалісти, які відповідають за напрямок роботи, що охоплює
питання, з яким звернулася особа. Також у вирішенні деяких питань, що виникають у
одиноких непрацездатних громадян, допомагають соціальні робітники, що їх
обслуговують. Допомогу вищезазначеним громадянам також надають депутати ради
відповідних округів.
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__________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________

7. Чи ефективно забезпечує ОМС надання безоплатної первинної правової допомоги?
Бал зараховується у випадку забезпечення органом місцевого самоврядування надання
безоплатної первинної правової допомоги. Орган місцевого самоврядування може
надавати безоплатну первинну правову допомогу шляхом:
1. Надання таких послуг безпосередньо співробітниками органу місцевого
самоврядування.
2. Утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової
допомоги.
3. Укладання з юридичними особами приватного права, які відповідно до свого
статуту мають право надавати правову допомогу, договорів про надання на
постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
4. Залучення на договірній основі до надання безоплатної первинної правової
допомоги адвокатів або інших фахівців у відповідній галузі права.
Ефективність надання органом місцевого самоврядування безоплатної первинної
правової допомоги оцінюється шляхом проведення експерименту.
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Як зазначено у відповіді на запит, безоплатну первинну правову допомогу жителям
громади надає спеціаліст-юрисконсульт Новоайдарської селищної ради. Надає
консультації, роз’яснює правові питання, допомагає прийняти рішення з питань, з якими
звертаються жителі громади. Щодо ефективності надання безоплатної первинної правової
допомоги, скарг від мешканців громади щодо її неякісного надання не надходило.
Також за запитом мешканців до Новоайдарської громади приїжджає для надання правової
допомоги Благодійний фонд «Право на захист» – українська благодійна організація, що
працює у тісному співробітництві з глобальною неурядовою організацією HI AS.
Діяльність БФ «Право на захист» спрямована на захист і дотримання прав внутрішньо
переміщених осіб (ВПО), біженців та осіб без громадянства.
_________________________________________________________________________
Бал зараховано
__________________________________________________________________________
Рекомендації:
1. Оприлюднити інформацію щодо надання безоплатної первинної правової допомоги
співробітниками адміністрації, зазначити контакти, графік прийому громадян тощо.
2. Співпрацювати з надавачами правової допомоги задля покращення доступу до
правосуддя для мешканців громади.
3. Скласти на 2021 рік спільний план правопросвітницьких заходів ОМС з місцевими
державними адміністраціями, судами, територіальними управліннями юстиції,
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та враховувати
активності, які проводять комунальні установи селищної ради.
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Ключові враження від моніторингу
Новоайдарська селищна рада працює над підвищенням можливостей для мешканців у
доступі до правосуддя, відмічається взаємодія з правоохоронними органами у сфері
профілактики правопорушень.
Базові рекомендації
1. Розробити та затвердити місцевий документ, що стосується сфери доступу до
правосуддя.
2. Оприлюднити інформацію з надання безоплатної первинної правової допомоги
співробітниками адміністрації, зазначити контакти, графік прийому громадян тощо.

Місцевий індекс прав людини смт Новоайдар Луганської області: Звіт моніторингу
Сторінка 49 з 50

ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
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